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بنذ 

 مصوبه
 5تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی

1 
جوشیذ، ایَب ٍ قاسن 

 پزًٍذی
  77/4m2تغییز کاربزی اس هسکًَی بِ تجاری بِ هساحت خیاباى اهام خویٌی )رُ(

هَافقت  زی تجاری درج گزدیذُ استبا تَجِ بِ سٌذ هالکیت ثبتی کِ در آى بز اساس سَابق پالک کارب

ٍ رػایت ضَابظ پارکیٌگ الشاهی است.( 7)بٌذ01/02/1397شذ. رػایت خظ پزٍصُ هصَب   

2 
 هْذی ٍ رضا رهضاًی

 

-خیاباى آیت اهلل عباعبایی

 کَی جَاى

تغییز کاربزی اس فضای باس بِ هسکًَی بِ هساحت 

90/182m2 

ِ بِ پالک ٍ اسٌاد هالکیت ثبتی اهالک هجاٍر)ک 63بِ استٌاد سٌذ هالکیت ثبتی، صَرتوجلس تفکیکی سال 

اًذ(، ٍ سَابق قاًًَی، با کاربزی هسکًَی هَرد تقاضا هَافقت شذ. )دارای هَرد ًظز تؼزیف گزدیذُ

( خظ پزٍصُ هؼبز جٌَبی ات شْزیذم ػبَر خغَط تأسیسرساى هبٌی بز ػخذهاتبالهاًغ دستگاُ ّای 

 هلک بز اساس ضَابظ گذربٌذی تَسظ شْزداری تْیِ ٍ اقذام گزدد.

 شْزداری  3
هیذاى شْیذ چوزاى 

 خیاباى شْیذ بْشتی
 هَافقت شذ. تأییذ خظ پزٍصُ پیشٌْادی

 اراضی تفکیکی شْزداری هزین رًجبز 4

تقاضای رفغ هغایزت عزح تفکیکی یا  -پزٍصُ پیشٌْادیتأییذ خظ  -

عزح تفصیلی بصَرت: تغییز کاربزی اس فضای باس بِ تجاری جْت دٍ 

 8m2قغؼِ بِ هساحت جوؼاً 

با خظ پزٍصُ پیشٌْادی در هحل بلَک هَرد ًظز) کِ با بلَک ّای قبل ٍ بؼذ ًیش ّواٌّگی دارد( بِ 

 .ی ٍ سَابق قاًًَیعبق سٌذ هالکیت ثبتٍ ٍضغ هَجَد هَافقت شذ. استٌاد سَابق 

 هحوذ فزحٌاکی 5
اراضی تفکیکی فاعویِ بز 

 هتزی 12هؼبز 

احذاث بٌا بصَرت عبقات اٍل الی سَم ّز عبقِ یک ٍاحذ هسکًَی ٍ 

% ٍ  60ٍاحذ( با سغح اشغال  5ٍاحذ هسکًَی )جوؼاً  2عبقِ چْارم 

 تأییذ جاًوایی سغح اشغال عبق ًقشِ پیَست.

% سغح اشغال ٍ لحاػ بخشی اس  60جابجایی سغح اشغال پیشٌْادی با رػایت حذاکثز هساحت با 

هتز در هجاٍرت فضای باس پالک ضلغ غزب هَافقت شذ. ایجاد ّزگًَِ باسشَ ٍ  6*6فضای باس بِ ابؼاد 

 پٌجزُ در ضلغ هشزف بِ فضای باس پالک هجاٍر)غزبی( در عبقات باالی ّوکف هوٌَع هی باشذ. تزاکن

 . با تأهیي الشاهی پارکیٌگ.َابظ هصَب تَسظ شْزداریبزابز ض


